
ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.373-381 

373 

 

A CONTRACULTURA NO CONTO “A PERFECT DAY FOR BANANAFISH” DE J.D. 

SALINGER 

 

Renata Gonçalves Gomes1 

 

Resumo: O principal objetivo desse artigo é analisar uma das cenas do conto “A perfect day 

for bananafish”, de J.D. Salinger, a partir de uma perspectiva contracultural. Tal história faz 

parte da fragmentada “biografia” da família Glass. Para que a análise seja elaborada a partir 

de uma perspectiva contracultural, essa pesquisa toma emprestado o conceito de 

“contracultura” definido teoricamente no livro Countering the counterculture (2002), de 

Manuel Luis Martinez, a fim de entender a contracultura como não-binária. Para a análise do 

conto, os conceitos de individualismo e inocência são trabalhados, uma vez que estes são 

fundamentais para o entendimento da contracultura nos Estados Unidos. A análise 

compreende aspectos extrínsecos do contexto histórico dos duradouros anos 1960 nos Estados 

Unidos, como questões referentes à etnia e aos direitos civis. Por fim, é possível analisar tal 

conto através de uma perspectiva contracultural, pois este suscita temas pertinentes para o 

estudo da contracultura nos Estados Unidos.  
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 Há quase um ano atrás, em outubro de 2016, pela primeira vez, um poeta beat ganhou 

o prêmio Nobel em Literatura. Eu tenho que dizer que a ideia de ser Bob Dylan o primeiro 

beatnik a ganhar o prêmio Nobel me pareceu conservadora, já que ele é um músico e 

compositor mundialmente reconhecido. Mesmo assim, a premiação me tocou como se fosse 

um sinal, eu quis acreditar: naquele dia eu tinha ligado meu laptop para editar minha tese pela 

milésima vez, e a primeira coisa que eu li foi que um agente contracultural estava lá, sendo 

reconhecido como um poeta canônico. E naquela hora eu tive um momento de epifania, tenho 

que admitir. Porque toda vez que eu ligava meu laptop durante o meu doutoramento, eu tive 

que acreditar na ideia que eu tinha projetado antes, ou seja, analisar as histórias de um autor 

canônico como J.D. Salinger através de uma perspectiva contracultural. E muitas vezes era 

difícil de até eu mesma acreditar no que eu estava querendo afirmar, porque a todo o tempo eu 

sentia que eu poderia estar cega pela paixão que eu tenho sentido pela contracultura e pelas 

histórias do Salinger desde que eu era uma aluna de graduação. 

                                                           
1 Professora doutora da Universidade Estadual do Paraná, campus Apucarana. E-mail: gomex10@hotmail.com.  
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 Durante a minha iniciação científica e o meu mestrado eu trabalhei com a poesia de 

Chacal e com a contracultura brasileira. O então chamado poeta marginal é um beatnik 

brasileiro, um agente contracultural que não apenas se expressa através de poemas, mas 

também através de seu corpo. Chacal é um performer, ele adora se apresentar e, 

convenhamos, aparecer um pouquinho. Ele mantém o discurso de que ele não revisa ou edita 

seus poemas, ou de que segue alguma tradição literária, exceto por Oswald de Andrade. Até 

hoje quando eu o encontro, ele me pede para enviar-lhe novas publicações sobre sua poesia. 

Ele quer saber o que nós, dentro da bolha acadêmica, estamos dizendo sobre poesia, ou sobre 

a poesia dele.  

 J.D. Salinger, ao contrário, era um perfeccionista recluso. E dada a história Franny 

(1955), não era muito fã dos escritos acadêmicos. The New Yorker, a revista literária de maior 

prestígio nos Estados Unidos, era sua meta para publicações, e para isso ele costumava 

trabalhar pelo menos 12 horas por dia no seu pequeno escritório atrás de sua casa em Cornish 

— sem interrupções da família.  

 A partir dessa breve introdução, pode parecer que Salinger não tem nada do que 

pensamos ser o estereótipo da contracultura — o que é verdade. Porém, na minha tese, e aqui 

nesse ensaio, resultado da minha comunicação no “Colóquio de Estudos Literários: Diálogos 

e Perspectivas”, sobre o conto “A perfect day for bananafish”, eu tento demonstrar que as 

histórias da família Glass podem ser lidas através de uma perspectiva contracultural. 

 É sabido que a referência de contracultura na literatura dos Estados Unidos é a geração 

beat. E dentro da geração beat tem aqueles que são mais reconhecidos do que outros. A partir 

disso, estudiosos afirmam que o triunvirato da contracultura é Allen Ginsberg, Jack Kerouac, 

e William Burroughs. Muitos outros beatniks são deixados de lado como Diane Di Prima, 

Gregory Corso, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, entre outros. Salinger, então, não é 

sequer mencionado em estudos como um escritor de histórias contraculturais. Isso se deve ao 

fato de que a contracultura é majoritariamente vista como um movimento ou como uma 

revolução cultural, e não como uma perspectiva. Então, sendo Salinger um autor 

perfeccionista recluso, ele jamais poderia ser visto como um produtor de textos 

contraculturais. Uma das principais questões que eu tive que responder foi: Como eu posso 

considerar Salinger um autor contracultural quando ele era e escrevia tão diferente dos beats? 
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Se tornou mais simples de responder tal pergunta quando eu compreendi que a contracultura é 

uma perspectiva e não apenas um estilo de vida ou apenas um momento histórico. 

 Para entender a contracultura como uma perspectiva, para além de um movimento 

cultural, eu tive que deixar de lado o conceito binário (MARTINEZ, 2002), que divide a 

contracultura em hegemônica e marginal (ou underground, ou alternativa). Ao contrário, as 

demandas políticas da contracultura estavam sendo expressadas em protestos e arte, o que 

criou um canal de comunicação, uma ponte entre a cultura hegemônica e a cultura popular. 

Então, contracultura pressupõe o choque entre a cultura erudita e a popular, revelando uma 

zona de contato entre ambas. Por causa disso, ao ler as histórias da família Glass através de 

uma perspectiva contracultural, estou também analisando o cânone através de uma 

perspectiva marginalizada.  

 Através do entendimento da contracultura como uma perspectiva, eu posso analisar a 

literatura de um determinado autor que não necessariamente segue os estereótipos da 

contracultura — os hippies e os rebeldes sem causa. Ao contrário, eu posso afirmar, baseada 

no contexto histórico dos longos anos 1960, que os agentes contraculturais eram rebeldes com 

causa. Muitas diferentes causas e demandas políticas eram expressadas através de ativismo 

político e também de arte. Na literatura, eu pude notar similaridades entre a obra de Salinger e 

textos de alguns dos beats. Dentre tais similaridades, a exposição de uma sociedade 

individualista e alienada, a perda da inocência, e a busca por uma experiência religiosa ligada 

ao Oriente. Em “A perfect day for bananafish” é possível analisar questões referentes à 

sociedade alienada, à perda da inocência e a alguns movimentos sociais dos longos anos 1960, 

como a luta pelos direitos civis e o movimento de liberação das mulheres.  

 As personagens da família Glass aparecem esparsamente em oito diferentes histórias, 

entre contos e novelas. Todas as nove personagens, os pais e os sete filhos adultos, são 

relevantes para a composição das narrativas, mas o personagem principal é Seymour — o 

primogênito. “A perfect day for bananafish” conta a história do dia em que Seymour cometeu 

suicídio enquanto estava de férias na Flórida com sua esposa, Muriel. A primeira cena da 

história dá ênfase à conversa ao telefone entre Muriel e sua mãe. Elas conversam sobre 

Seymour, e sobre a preocupação que os pais de Muriel têm em relação à possível patologia 
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psicológica que ele pode ter2. Muriel se mostra resistente às constantes perguntas e suposições 

de sua mãe sobre como Seymour tem se comportando durante a viagem de carro à Florida, e 

sobre como ele a tem tratado. Muriel tenta acalmar sua mãe dizendo que Seymour tem se 

comportado perfeitamente bem, e que não há nada com que seus pais possam se preocupar.  

 Na segunda cena, a qual apresentarei análise aqui, Seymour está na praia. Enquanto 

ele está deitado na areia da praia, Sybil — uma menina de cinco anos de idade, que está 

hospedada com sua mãe, a Sra. Carpenter, no mesmo hotel — chega para conversar com “See 

more glass”3 (SALINGER, 1991, p.10). Seymour e Sybil conversam sobre Sharon Lipschultz, 

uma garotinha de três anos de idade que sentou no colo de Seymour enquanto ele tocava 

piano no hotel no dia anterior; e Sybil se mostra com ciúmes. Eles também conversam sobre o 

livro “Little Black Sambo”. E então, Seymour e Sybil vão para o mar quando ele diz a ela que 

eles irão tentar pegar no oceano alguns peixes-bananas, dizendo que aquele era um dia 

perfeito para encontrá-los. Quando Sybil diz que ela não consegue encontrar nenhum peixe-

banana, Seymour diz que é compreensível, já que tais peixes vivem uma vida trágica: eles 

nadam para um buraco onde eles se comportam como porcos, comem o máximo de bananas 

que podem e, depois disso, eles estão muito gordos para caber no buraco de saída, morrendo 

lá mesmo. Depois que Sybil aprende a história dos peixes-bananas, ela diz que viu um deles 

no mar comendo seis bananas. Então, Sybil, que estava com boias flutuando no mar, tem sua 

sola do pé beijada por Seymour. Depois disso, a menina volta ao hotel. 

 Na terceira cena da história, a mais curta delas, o narrador em terceira pessoa segue 

Seymour, que vai em direção ao hotel. Enquanto Seymour está no elevador, ele discute 

rudemente com uma hóspede do hotel desconhecida, pois, segundo ele, ela está olhando para 

os seus pés. A hóspede interrompe seu percurso e pede para o operador do elevador pará-lo 

em um andar qualquer, por causa do mal-estar causado por Seymour. Após a hóspede sair do 

elevador, Seymour continua reclamando sobre o fato de ela ter olhado para seus pés. Seymour 

então chega ao seu quarto e olha para Muriel, que está tirando um cochilo em uma das camas 

de solteiro. Então ele pega uma arma de sua bagagem e atira em sua têmpora direita. 

                                                           
2 Em “A perfect day for bananafish”, os pais de Muriel são apresentados como mãe e pai, e o leitor não tem 

acesso aos nomes ou sobrenomes deles. Porém, na história “Raise high the roof beam, Carpenters”, eles são 

mencionados pela dama de honra do casamento, que se refere aos pais de Muriel como Sr. e Sra. Fedder.  
3 O trocadilho em língua Inglesa é intraduzível para o Português. A pronúncia do nome “Seymour Glass” é a 

mesma que “See more glass”, algo traduzível como “veja mais através do vidro”. 
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  “A perfect day for bananafish” apresenta dois tipos de alienação trazidas pelo 

personagem principal: a crítica de Seymour à vida individualista e, ao mesmo tempo, sua 

alienação por ser um homem outsider. A ideia de que os homens de classe-média dos Estados 

Unidos durante os longos anos 1960, como Seymour, tinham uma vida perfeita, pode levar a 

metáfora do peixe-banana a uma conexão com o conceito de individualismo. Aquele que 

podia aproveitar os prazeres da vida adoidado mostra ter um comportamento focado apenas 

em si mesmo. O peixe-banana comerá o máximo de comida que puder, sem se preocupar com 

as consequências. Isso leva ao peixe-banana a sua própria morte ou, se considerarmos como 

uma analogia a uma pessoa real, pode levar a uma morte metafórica, aquela na qual a 

consciência social, a alteridade, não existe. A alienação do indivíduo faz com que Seymour 

acredite que não há saída, por ele mesmo se ver dentro de tal estrutura social. Diferentemente 

dos beats — ou até dos protestos e movimentos sociais que eram basicamente progressistas 

— Seymour não é otimista em relação à vida e não vê saída para a vida individualista e 

alienada da sociedade na qual vive. 

 Existem algumas evidências textuais na história dos peixes-bananas de que eles podem 

ser relacionados aos homens da classe-média dos anos 1950 da sociedade tecnocrática 

estadunidense. Eles são descritos como peixes medíocres, e se considerarmos os personagens 

habituais de Franz Kafka ou o Bartleby, de Herman Melville, esses peixes podem ser 

relacionados com os homens medíocres da sociedade moderna4. Uma vez que esses homens 

medíocres “mergulham” na vida medíocre — seguindo outros homens medíocres — eles 

ficam encurralados. O nome do peixe da história é banana, que em inglês pode ter duas 

conotações: wimpy (bobo) ou ficar louco (tradução da expressão go bananas). Uma vez que o 

banana (o bobo) chega à vida adulta, ele obedece o sistema da sociedade tecnocrática, aquela 

em que a construção de uma sociedade humana é deixada sistematicamente de lado em favor 

de um regime tecnológico e de corporativismo (ROSZAK, 1968). Por causa disso, a alienação 

se tornou um status comum no pós II Guerra Mundial nos Estados Unidos. O peixe-banana, 

ou o homem medíocre, uma vez dentro do sistema tecnocrático, acomoda-se, aproveita os 

                                                           
4 Os trabalhos de Kafka e Melville são analisados, assim como os de Salinger, no livro Alienation, editado por 

Harold Bloom, além de serem exemplos clássicos de escritores que apresentam personagens alienados na ficção 

moderna. Os artigos incluídos na antologia crítica editada por Bloom são “Reading the original: Alienation, 

Writing, and Labor in ‘Bartleby, the Scrivener’”, escrito por Robert T. Tally Jr., e “The Trial, by Franz Kafka”, 

escrito por Erich Heller. Ademais, Franz Kafka é citado em uma epígrafe da novela “Seymour: an introduction”, 

de Salinger, seguida por comentários do narrador Buddy Glass sobre o trecho do escritor Tcheco.  
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privilégios proporcionados por tal sistema e não consegue sair. Metaforicamente, isso é a 

morte para Seymour, e depois que ele percebe que Sybil compreendeu a história, o seu humor 

muda. 

 A inocência também está presente na história, pois Seymour dialoga com Sybil, mas 

também porque a metáfora do peixe-banana implica em uma transição de vida e morte. A 

morte do peixe-banana, levada pelo seu interesse em gozar a vida, na história de Seymour é o 

que causa a perda inocência de Sybil. Seymour conta a ela uma história com temas como a 

ganância, o individualismo e a morte. E ao ouvir a história, Sybil fica um pouco nervosa: 

“Here comes a wave,” Sybil said nervously. “We’ll ignore it. We’ll snub it,” said the young 

man. “Two snobs.” (SALINGER, 1991, p.16) A onda representa uma ameaça para Sybil, a 

sua metáfora para a morte, mas Seymour a tranquiliza ao dizer que eles podem ignorar a onda  

ou, nesse caso, a morte. Depois disso, Sybil diz que ela está vendo alguns peixes-bananas, e 

então, se despede e vai embora da praia. 

 Nesse momento, Sybil está ciente da vida e da morte. Seymour a fez observar a vida 

(dos peixes-bananas) sabendo que a morte estava por perto. Esse é um presságio para o 

suicídio de Seymour. Sybil, então, perde sua inocência naquele momento. Depois de tal 

diálogo, Seymour vai até o hotel sem temer a morte, como ele mesmo havia sugerido a Sybil 

ao ignorarem a onda.  

 Há em “A perfect day for bananafish” uma intersecção entre os temas da inocência e 

de etnia. Tal intersecção acontece durante um rápido diálogo entre Seymour e Sybil sobre o 

livro infantil Little Black Sambo (1899), escrito por Helen Bannerman. A história Little Black 

Sambo é sobre um menino que tinha ganhado de seu pai, Black Jumbo, algumas roupas de um 

bazar. Ele, então, sai para uma caminhada e cada vez que ele anda um pouco mais adiante, ele 

encontra um novo tigre que quer devorá-lo. Com medo, Little Black Sambo oferece suas 

roupas para cada um dos quatro tigres que encontra e acaba sem roupas. Depois disso, ele 

escuta os tigres rugirem e começa a temê-los. Quando Little Black Sambo olha para os tigres, 

ele os vê brigando entre si para saber qual deles é o tigre mais elegante da floresta. O menino 

então consegue pegar suas roupas — todas rasgadas após a briga dos tigres — e volta para a 

casa.  

 Esse livro foi muito criticado pela caracterização do menino negro como sendo uma 

caricatura pickaninny. Apesar de a história não caracterizar fisicamente os personagens 
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negros, as ilustrações originais da primeira edição — e das seguintes — criadas pela autora do 

livro, caracterizam o personagem principal como pickaninny, ou seja, com olhos grandes e 

arregalados, com lábios demasiadamente grossos e cabelo desgrenhado. Os personagens 

pickaninnies são comumente desejados como alimento, assim como descrito na história Little 

Black Sambo. Langston Hughes, em 1932, afirmou que este era um livro que carregava uma 

séria caricatura racial que entretinha crianças brancas, mas que caçoava das negras5. Uma 

década após a crítica de Hughes sobre o livro infantil de Helen Bannerman, Salinger o 

menciona em “A perfect day for bananafish”. O diálogo entre Sybil e Seymour sobre o livro 

mostra que ela, uma criança branca, tem uma perspectiva diferente da dele. 

 

Sybil released her foot. “Did you read ‘Little Black Sambo’?” she said. “It’s 

very funny you asked me that,” he said. “It so happens I just finished 

reading it last night.” He reached down and took back Sybil’s hand. “What 

did you think of it?” he asked her. “Did the tigers run all around that tree?” 

“I thought they’d never stop. I never saw so many tigers.” “There were only 

six,” Sybil said. “Only six!” said the young man. “Do you call that only?” 

“Do you like wax?” Sybil asked. “Do you like what?” asked the young man. 

“Wax.”  (SALINGER, 1991, p. 14) 
 

 Seymour, um leitor da história, pergunta a Sybil suas ideias sobre o que ela tinha lido. 

Enquanto ela se concentra em falar sobre os tigres — e a luta entre eles ao redor da palmeira 

— Seymour está mais preocupado com o número de tigres que havia na história. O problema 

do diálogo é que dá ênfase aos tigres e não ao personagem Little Black Sambo. Ainda que a 

preocupação de Seymour, sobre o número de tigres, deixa implícito que ele reflita sobre a 

quantidade de tigres contra apenas um menino, ele não inclui nenhum comentário a respeito 

para debate com Sybil. Nesse caso, pode-se dizer que, apesar da menção ao livro, Salinger se 

ausenta do debate sobre preconceito racial através do uso de imagens pickaninny em livros 

infantis, que já tivera acontecido antes da publicação do conto. 

 É, porém, uma referência à inocência perdida, já que Little Black Sambo é um 

personagem ingênuo. O menino não conhece o mundo da floresta até que ele se depara com 

os tigres e perde suas posses para eles. Mas é relevante apontar que a intersecção entre a 

inocência perdida e raça não é problematizada no conto. De qualquer forma, é uma referência 

                                                           
5 De acordo com o website “Jim Crow Museum”. Disponível em: <http://www.ferris.edu/jimcrow/picaninny/>. 

Acesso em: 20 jun. 2017, às 12:13.  
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para a inocência que Sybil está prestes a perder, pois esse diálogo é anterior ao diálogo sobre 

os peixes-bananas. Ambas as histórias tratam da perda da inocência através de metáforas com 

animais. A floresta (na história de Little Black Sambo), assim como o fundo do oceano (na 

história dos peixes-bananas), é uma representação do obscuro e da escuridão. Esses lugares 

obscuros, o desconhecido, são amenizados com a presença lúdica dos animais, como uma 

referência às fábulas. Porém, usar como referência o livro Little Black Sambo no final da 

década de 1940 sem mencionar o debate relacionado entre etnia e pickaninny é problemático. 

 A contracultura dá atenção à questão de etnia em relação ao preconceito racial e suas 

consequências, além de pensar na desigualdade racial — fatores primordiais na luta dos 

direitos civis durante os longos anos 1960 nos Estados Unidos. Porém, nem todos os textos 

contraculturais, especialmente os escritos por autores brancos, problematizavam essas 

questões. Àquele tempo, autores como Alice Walker, Langston Hughes e James Baldwin, na 

literatura, e Nina Simone, na música, por exemplo, questionavam a estrutura social 

estadunidense que marginalizava e mantinha os negros em classes sociais baixas. Tanto os 

protestos dos direitos civis, liderado por Martin Luther King Jr., quanto os protestos do Free 

Speech Movement, liderado por Mario Savio, questionavam tal sistema social marginalizante 

estadunidense. A maioria dos escritores beats, porém, não desenvolveu material relevante em 

suas literaturas sobre ativismo dos direitos civis. Podemos dizer que Salinger também não 

desenvolveu profundamente tais questões nas histórias da família Glass. Em suas histórias, 

Salinger adiciona um ou outro personagem negro, sempre em condições de subalternos ou 

não-privilegiados.  

 Tendo em vista essa análise de uma das cenas de “A perfect day for bananafish”, com 

enfoque nos personagens Seymour e Sybil, eu sustento o argumento de que essa é uma 

história que pode ser lida através de uma perspectiva contracultural, já que ela trata de 

questões pertinentes ao contexto sócio-político dos Estados Unidos dos longos anos 1960. 

Ademais, a sociedade tecnocrática alienada e a perda da inocência causada pelas guerras são 

elementos que configuram as histórias da família Glass e que retratam um momento histórico 

dos Estados Unidos. 

 Por fim, as histórias da família Glass revelam um grande leque de possíveis análises. É 

possível examiná-las através de várias perspectivas diferentes, como: gêneros literários 
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(conto, novela e romance), histórica, gênero, deficiências e, como eu tentei demonstrar aqui, 

através da perspectiva contracultural também.   
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